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1. Sammendrag

Andrageren fik af turistinformationen at vide, at der fandtes rabatter for transportudgifter, 
men kun for britiske statsborgere. Hun mener, at dette er forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011

“Europa-Kommissionen har modtaget en lignende klage over påstået forskelsbehandling 
vedrørende takster på bustransport i Det Forenede Kongerige.

Europa-Kommissionen agter at undersøge, om denne praksis er i overensstemmelse med 
princippet om ikke-forskelsbehandling (direkte eller indirekte) på baggrund af nationalitet 
som fastlagt i artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Som De Europæiske Fællesskabers Domstol konsekvent har fastslået, forbyder reglerne 
vedrørende ligebehandling af nationale statsborgere og udenlandske statsborgere ikke blot 
åbenlys diskrimination på grundlag af nationalitet, men også alle former for skjult 
diskrimination, såsom andre former for differentiering, der medfører samme resultat. Det
gælder i særdeleshed for foranstaltninger, hvor der differentieres på baggrund af bopæl eller 



PE464.878v03-00 2/3 CM\1022147DA.doc

DA

fast bopæl, da kravet må formodes hovedsagelig at virke til skade for andre medlemsstaters 
statsborgere, idet ikke-bosiddende personer for størstedelens vedkommende er udlændinge.

Som følge heraf har Kommissionen anmodet de britiske myndigheder om yderligere 
oplysninger med hensyn til behandlingen af buspassagerer vedrørende særlige takster for 
pensionister i britisk passagertransport. Kommissionen har konkret bl.a. spurgt, hvem der er 
berettiget til nedsatte takster, hvad begrundelsen er for at nægte gratis bustransport til 
pensionister, der ikke er britiske statsborgere, hvad årsagen til de anvendte kriterier for 
differentiering er, samt stillet spørgsmål vedrørende bl.a. foranstaltningernes proportionalitet.

Konklusion

Kommissionen afventer et svar fra de britiske myndigheder inden sommer og vil være i stand 
til at afgive en detaljeret udtalelse om situationen i Det Forenede Kongerige, når sådanne 
oplysninger er blevet analyseret."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 28. september 2012

"Kommissionen har indledt en undersøgelse vedrørende påstået forskelsbehandling på grund 
af nationalitet i forbindelse med takster på bustransport i Det Forenede Kongerige. Inden for 
rammerne af denne undersøgelse har de britiske myndigheder i april 2011 i detaljer gjort rede 
for det britiske bustakstsystem og i særdeleshed årsagerne til indførelse af forskellige takster 
for bosiddende og ikke-bosiddende seniorborgere. 

Kommissionen afsluttede sin undersøgelse den 23. august 2011. Den afventer i øjeblikket 
resultaterne af undersøgelsens analyse af en potentiel diskriminerende politik for 
transporttakster i Det Forenede Kongerige og andre steder i EU. Kommissionen agter at følge 
en samordnet og konsekvent fremgangsmåde med hensyn til alle lignende og potentielt 
diskriminerende tilfælde. Hvis Kommissionen finder, at princippet om ikke-
forskelsbehandling er blevet krænket, vil den iværksætte en traktatbrudsprocedure."

5. Kommissionens svar (II), modtaget den 28. februar 2014

"Efter Kommissionens undersøgelse har de britiske myndigheder forklaret, at man tilbyder 
rabat på billetpriser (gratis transport til pensionister, hvis primære bolig er i England, Wales, 
Nordirland eller Skotland) med henblik på social inklusion af pensionister, der har fast bopæl 
i Det Forenede Kongerige, således at pensionister som en sårbar sektor i samfundet kunne få 
adgang til væsentlige tjenesteydelser, butikker, familie og venner samt andre faciliteter.
Transporttjenester, der drives med henblik på turisme eller på grund af køretøjets historiske 
interesse, er ikke omfattet af disse rabatter, da de ikke sigter mod opfyldelsen af målet om 
social inklusion. Hvis man tillod ikke-bosiddende pensionister, der er kommet til Det 
Forenede Kongerige som turister, at nyde godt af den samme rabat, ville det betyde, at de 
tilgængelige rabatter skulle reduceres for at dække de øvrige omkostninger.

Kommissionen bemærker, at Domstolens retspraksis vedrørende sociale goder giver 
medlemsstaterne mulighed for at kræve, at der er et tilstrækkeligt tilhørsforhold mellem den 
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unionsborger, der kommer fra en anden medlemsstat, og som ønsker at få adgang til de 
omtalte sociale goder, og den pågældende medlemsstat som en forudsætning for en sådan 
adgang. 

I denne sag er det pågældende tilhørsforhold en vis grad af integration i samfundet (det 
britiske) i form af en bopæl. At have valgt et land som feriemål kan ikke betegnes som et 
tilstrækkeligt tilhørsforhold til at argumentere for, at et land skal træffe foranstaltninger om 
social inklusion af en pensionist, der kommer til et land som turist. 

Det ville derfor ikke være foreneligt med behovet for at sikre social inklusion, som er 
formålet med de pågældende reducerede takster, hvis man tillod ikke-bosiddende 
pensionister, der kommer til Det Forenede Kongerige som turist, at drage fordel af rabatterne. 
I lyset af de begrænsede ressourcer til finansiering af rabatterne, kan det desuden føre til en 
begrænsning af de eksisterende rabatter af budgetmæssige årsager.

Kommissionen vil gerne påpege, at dens analyse er baseret på den antagelse, at andrageren, 
hvis sag Kommissionen har analyseret, var i besiddelse af tilstrækkelige midler under rejsen 
til Det Forenede Kongerige og at andrageren rejste som turist. Skulle dette ikke være tilfældet, 
kan konklusionen måske være anderledes.

Konklusion

Efter at have vurderet de begrundelser, som de britiske myndigheder fremførte i april 2011, er 
Kommissionen nået frem til den konklusion, at forskellige busbilletpriser, der tilbydes til 
bosiddende og ikke-bosiddende ældre i Det Forenede Kongerige ikke udgør indirekte 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i henhold til artikel 18 og artikel 21, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde."


